
 

 
                  احملرتمون  الّسـادة مسـامهي شركة ُسولِيَدِريت الّسعوديّة للّتكاُفل    

    

 الّسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته؛؛؛
 

أعضاء جملس إدارة شركة ُسولِيَدِريت الّسعوديّة يسرين ويشرفين أن أقّدم لكم ابألصالة عن نفسي ونيابًة عن 
م والذل يتضّّّ ن 2016ديسّّّ    31للّتكاُفل؛ الّتقرير السّّّّ ول  لس اردارة عن السّّّّ ة ا الّية ا  ت ية   

ركة للعام  ركة للعام نفسّّّّّّّّب وأهم األ داش وأبرز أهدا  الشّّّّّّّّّ م والعام الذل يليب 2017أهّم إجنازات الشّّّّّّّّّ
 إبذن هللا.

ركة وا اّ د وا ّ ة أن  ت اوز  لقد اليت مرت هبا خالل الفرتة  الصّّّّعوابت والظرو معظم اسّّّّت اعش الشّّّّّ
، بعد سّّّّلسّّّّلة من ا شّّّّاورات ا رتاك ة اخلسّّّّا ر رطفاءمن خالل مجلة من اخل وات التصّّّّةيةية  ا اضّّّّية

سّّّّّّييل هقيف أهداف ا، واالجت اعات  تابعة الع ل اجلاد لرفع مسّّّّّّتوا الكفاءة لتةسّّّّّّة أداء الشّّّّّّركة   
وختفيض ا صروفات  رحبةا غري  يث ع دت الشركة خالل العام ا اضي إىل  قليص بيع ا  ت ات التأمي ية 

 رحبية الواث ف ا صدرة. قليل ا خاطر و و  وير إدارة االكتتاب وا خاطر لزايدة مستوا الدقة   

اخليري اركتوارل فلقد ار فعش صا  األقساط ا كتتية لعام و  فيذاً هلذه ارسرتا ي ية وابلت سيف الكامل مع 
% ك ا اخنفضّّّّّّّّش صّّّّّّّّا  ا  اليات ا تكيدة لعام 9.05م ب سّّّّّّّّية بل ش 2015م مقارنة ابلعام 2016
%، وب اًء علي ذلك فقد ار فعش أرابح الشّّّّّّّركة 44.48م ب سّّّّّّّية بل ش 2015م مقارنة ابلعام 2016

 م حب د هللا.2016لعام 

 من اجل سة أمةالكوادر العاملة   جمال التّ  استق اب أفضلو  كة دأبش على  وطة الوظا فك ا أن الشر 
اً ليكون اً وف يّ عدادهم عل يّ إو  أمة ا ختلفة  جماالت التّ   موأتهيل  م   دريي و فعيل دورها االجت اعي

ة الوظا ف و  مقدمت ا ا راكز ، واضّّّّعًة   أولوايبا ميدأ سّّّّعودأمةالتّ  صّّّّ اعة   مسّّّّتقيلفاعل  دور   هلم  
على دعم و  وير جمال التأمة   ا  لكة ومسامهًة  يابالشّ بقدرة ركة ميان الشّ إعلى  يدلّ  هو ماالقياديّة، و 

 م.2030من الشركة   سعي ا لتةقيف رؤية 





 

 تقرير جملس إدارة
 شركة ُسولِيَدِريت الّسعوديّة للّتكاُفل

 م31/12/2016للفرتة املنتهية يف 
 

مةرس  سرررم  س اّجم سس سساإسرررل ّل ساإقلّم يتلسّاسي  ا ةيِل شليس اسرررل ّع س إدسرة شرسةرررجملِسدررريت الس يسرررجمل
جملِسورجنمز هتمسمجم  مًسبهس ا   ئمس  ماسلِس  ّقل ِسو إليضمحمتس ن يلس خلممدسعنسنقمئجس اشل ت جميجمهس اسل

نِس  نق سِس س سةررر جم ًومسومقضرررألنمًسّتملس اقلو ش تسوسس12سس)31/12/2016اإسرررل  انلقمئجس  ماسِل
نِس  ماسلِس جملِمسو إل  رررررمحمتس  وإ بِسحسررررر سس اسرررررمةدرررررِو ألنشررررروِس ا سالل سلسّس اسرررررل اإشرررررل

س اإل  ئحسو ألنظأِس  قلباِ.
 األنشطة الّرئيسة:  -1

جملِس سمل واِسّعأمّس اقلوم س اقلامو لسولللسممسيقاإلاس مهس ألعأمّسمنس يقأثللسنشرررررمّس اشرررررل
ّوسالثسلسّوسمجم دررررررررإِسّوسودررررررررمظِسو  مًسألحّمسسنظمسسمجم قبِسةررررررررجملمتسرعمةرسأتم سّوست لسستس

جملِسااأسئ مسعسأسّن  اس اقلوم س اامسلس)مثلاس اقلوم سعإ س سس اشررل ّل مسوت   اقلوم سوالئحقهس اقلنفسميِل
مس اقلوم س ابحجميمسأتم س  سررررررررررررررنيواسلمتسو    ة س اامملِمسوأتم س   جملبمتمس اقلوم س هلنّدرررررررررررررربل

سو  سمرمسومنقجس اقلوم س يأمعبساإأأ لا وس  أقإّم تمسوأتم س    ة س اشرررررل  رررررسلِس يأمعبل
. سابإلضم ِسرىلس اقلوم س اوّبل

ساسخطط الّشركة، واسرتاتيجيّاهتا املستقبلّية -2
متس جملِس أ عِسمنس خلوّسو الدررررررا تسقسلمتسو ألتّ ذس  سررررررق بإسلِمسو  ل وضررررررا س اشررررررل

 و ا سميّنسرعمّسّبجمزتمس سأمسأييااقح س  مسعإِسمنس ا جم ش تس

 اسرتاتيجّية الّتسويق: .أ

السلتس اشجملِسحبسمابهتمس اجممسسِسعربسقن  تس اق  صلس الجقأمعبسوذاكسخبّمِسعأسئ مس
عربسلم ِس ا دمئلسو اق  صلس  بمةجمسمأس يأ  شساق ّميسم  ةستاجميفسِسمجمئسِسعنس اشجملِس

وسسمنسودمئلس إلعسسس اق إسّيِسبغجمضسومنققمهتممسمأس دقأجم شس الدقفمةرسبشّلسمّشس
سو الحقفمالتسو  امشضساقولسّسحض شس س  نمدبمتس ااممِ سو دقثأمش سو إلعسام  اّعميِ
س اميريس ي ةرمس س اققمشيِمسوحتس سمسق ىس خلّمِس   ّمِسظب ًم  اشجملِسوتاليلسعسمق م



 

ق مساب نم س سوبنمًءسعإ سودقق مس اشجملِسقجم ش هتمسبنمًءسعإ ست سسمس ااأسءسخلّممهتمسوم مشن
 نقمئجس اّش دمتسو ألحبم س اقس ي سِسوتقبأسّة ءس ااسمِس اققمشيِساإشجملِ.

 ب. اسرتاتيجّية املبيعات:

سسعإ سزايةرسعّةسمنّويبس  بسامتس  ّشب سوذويس2016دا س اشجملِسلسّسعمسس
س اشجملِس سمن سداسًم سجّة سمأسودومء ستجمتس س اقامقّ س  أإِّمسلماكسمت س سّحنمء  خلربر
سعإ سح ِسد قسِسّلربمسودقسقأجمس اشجملِس ستن اسمبسامهتمسمبمسيق  ل سمأس اإح ّ 

 اقن يابساإأبسامتمسودقسقأجمس اشجملِس ستن يأستإبسِس حقسمجمتس ااأسءسوتفاسلس اق جهس
مبسامهتمسمبمسيق  ل سمأس حقسمجمتس ااأسءسو  مًساسسمدمتسو دا تسقسمتس اشجملِسومبمسالس

سيقامشضسمأس اإ  ئحس اقنظسأسِساإق متس اقشجمياسِ.سسس
س

ِس سميّنستإ سصسّبجمزسمسمحس دررررررررررررررا تسقسلِس إلة شرس افنسلسوس اسرترترترترترترترترترترتاتيجّية ايدارة الفنّية: -ج
سا انل مّس آلتسِ

سلودمسساقساريس  نققمتسوتوبساسّعإ س  اميريس افنسلِسس العقأمةيتس .1 ّلش دمتس اللق  شيِل عإ س ا
 لل . عس  قرعسسّلس اامئلسسوحت سالسس خلوجملسس ست إسللسسمعسس لسمسّاستيتسبِسو ا سمنسةونلسقعساق سسمس أللومشس  ّقرعس

 ابألنظأِسو اإل  ئحس ا لمةشرسعنس ي متس اجملقمبسلِسو إلةجم  سلِ.س الاقل سيتس .2
ّلسالسمأسميتسسأتم نسسرعمةرلسسعإ ستنظسمس تفمقسلمتلسس ااأليتس .3 سوت نسفنسسِنسق يلسسِنسمماسلسسرنسذويسمسءعسسيسأتم نسس

ّنسسئقأم لنس  ِعس  للسحبسثستيتسسعم س  أمي سوتقأمةعسسنلس  نيم سسو أللومشعسسجملِلساإشلسسِعسزمعس اسلسسجم  سمأسعإس م
ِلسسإسأمتلستا ّلسالسمأسميتسسّلثجمنسساقاموانسس مقنسآساإشلجملِسو قحعسسِلس اشلجمعسلسسِلس اجملقمبعسستسئ رضم س سسيسأتم نسس

  ّعإ .سمبنسقعسلقلس سسامتلسدلسسِعسّوسرضم عسسوزايةرعس
سمنس .4 يّت س النق م سّيل ِل ِلساب نقعقعمتس  جمحبل سو خلمص  ِل س  ّقرعقعب ّل سمنس ألقسم شن ّْ سقع سأبلربل  الحقفمظيت

س)س تلفمقسلِلس س انلسبسلِل س)سQuota Share)  شعمشعلِل س خلسعمشرل سزايةعرل  Excess ofرىلس تفمقسلمتل

Lossسييتقسح سو امي ّلسسبّممللسس الحقفمظعسساإشلجملِسو ِلسس ألقسم ّلسسدبسللسسوعإ س  ّقرعقعب سميتنقعجس  ثم

  اولّب.س ارقلوم 
س جملمالتلسسوتو يجميتسسسليتسوأتتلسستّشي يتس .5  .ميتنيتللنسس نلنسسعألنسس جميالسسابنمءلسس افنسلِلسس   ظلف س سلم ِل



 

ّلعملسست ّمييتس .6 يّتسسسءعسأعسعيتسسدق ومبلس عإ سسو  سمعّريتسس  بسامتلسسرىلسرة شرلسسو  ش شرلسس ا سةس ّذلسجيت
سجّيّرسس    ّلس عإ سحمم ظسأتمسنسلِسمقن عِسو ااألسعإ سةش دِسورعّ ةسمنققمتسأتمسنسِل

سميتسءعستقس سمأ سس تس اسل ققغريلسقوإلبمتسوميتسس س  ثمّسميتنققمتس  نيدلسمتس  ماسِل وعإ سدبسل
 سومسنيواسلمتسميتشغعإب/سميت موليلسوميتلوللةيسلّممتس  ومش ت.

ِس ألعإ سو ألقلسحبسلسذ تس اجملسسلسعإ س  نققمتلستاللسسعِنسمقن لسسِنسأتمسنسلسسحمفظِنسسعإ سبنمءلسس ااأليتس .7
 سسزمِ. اسلسسِلسسلسح حس اقلسسمذس إلججم ء تلس لس وسسةوشيلنسسِسومجم قبِس ألة ءسبشّلنستنم سسلس

زمِسمنس ي متس .8 سعإ س      متس اسل سخمقعمشعرنسباّس   ّ  س نققمتن س إلاّاو لن  اقل جُّهيتساإبسأل
س س اقلّماسفس اقلس ي سلِسو إلة شيِل س ست إسلن سمعإحيت ظن  اجملقمبسلِسو إلةجم  سلِسو ا سدقيتس لميتسبشّلن

سمنسلسّس ابس س ا سقّستنشو سمنس   مظجم ّل سوعإ سدبسلس  ثمّسولماكس   س اقل إسّيلل أل
مسمسنيواسمتس   نس اولبسلِمس )منقجسأتم س اسلفجممس   مشيفس اولبسلِساإلل ئجمينمسأتم س  نمّز

 أتم س اسسلمش تس اشلمملساأل جم ةمس اقلوم س اولّبساأل جم ةسوممسرىلسذاكو.
ِس اقلسبمتسوحتّايلسقوإلسمأسميتسسليتسفمعيتس اقلس .9 قماسو جموع مسذ تس ااسقِسنسساسمأس اإلسوم سو اقلستسصنمع

 نمعِس س  أإِّ.رساإ لساقح ساس   إحِس  جمج  س
ّيساسلسمأسميتسساموالسرس   مظجمسعإ س  شمشيأس اّبريرساباقلسسءسلإة شلسأعسِساإايتسلّممتسرضم سلسست ّمييتس .10

س ىس ألمنلسسقعسميتسسوش ألسسحتس لسسنسعإس مس ّذلساأللومشس  نيم سسوم سوعألس  سحس  سّ  للس اقلس
 سمِس س م.و اس س

س .11 ساق دسأسحمفظِل سو ااأليت س  أعس االلسليت لمابن كسسسِلس  ماسلسستلسآنش س يأمعبساإأيتسالس للسأتم سمحميِ
 أ يل. اقلسسوةجملمتلس

يّتس  .12 س االس يتسحيتساإسلمشلسةلسو السِلس  أميعسسمتلسنققعسميتسسبمتلسقوإ سميتسسدقّأم سعإ  منسسزسلس اسلسسلسصلسّ 
  ّ.سِس انلسمنيدلس

  



 

 الّشركة:املخاطر اليت تواجهها   -د

سإلة شرسماميريسعم سِسماقربرس جمض س اسا ةي؛سو ا س ااجميبس ان ّسمنيدسِستاإسأمتسحس 
سألن  السسماجملضِساإقلّم لس اسلا ةيِلسد اسّشيسةجملِس إالسس اقلومسنس ااأللسساوبساِلسسونظجم ًسس   مظجمم
ةرنس ّل  اقامملسما مسّتملستمرس   مظجمسوظجمقسسوتقامملسما مسبشّلسمسقأجممسومنس   مظجممسمنسميتقا
 ا آلي

o ِسباضس  نققمتسساملنتجات تطوير خماطر ّستغسريسظبسا ِسد اسّشيسعن و ا ستقاجمضسهلمسةجمل
ّسا سأِس ِستمهس   مظجممسعنسظجمياس اق سسمس اامة اّبستإّبسشغبمتس ااأسء.سوتققن س اشجمل

ِسأتثريستم س ا قو يجمسقسّس اقوم مسومومب ِس اقغسري تسالةا ظمتس ي متس  شجمعِمسوةش د
 عإ سدإ كس  نققمتسو  نيمنسهلم.

o مسوتبس   مظجمس  قاإ ِسبق سسمسظبساِس اغومءس اقومسنسوت  سسد اسّشيساالكتتاب خماطر
 بفالسللسممب دا مساإقولّسمنسحفظسح  قسعسأس ألظجم ذس  انسِسابا ثس ِ.

o وصحق ممسمسوتبس   مظجمس  قاإ ِساباق سسمس اامةّساإأومابمتمساملطالبات تسوية خماطر
وقسأِس خلسمئجمس  قّبّرمسو اقولّسمنسحفظسح  قسعسأس ألظجم ذس  انسِسابا ثس ِسمبمس س مس

   سقثأجمين.

o مسوتبسمنسّلربس أللومشس ا سقّست  ج  مس اشجملمتس  ّيثِسو ا ساملعلومات تقنية خماطر
د اسّشيست  سستاقأّسبشّلسلبريسعإ س ألنظأِس  مد بسِسوت نسِس  اإ ممت.سوعإسهس إاس

وابدقأجم شسبق سسمسوتو يجمسّنظأِسمحميِسمنمدبِستظأنس معإسِستمهس اق نسمتسو دقّ مق مس
سإبذاسهللا.

o و ا سقّستقاجمضسهلمس اشجملِسبسب سعّرسع  ملسلماق سسمس اسبءساوبساِسسالتسعري خماطر
سومسق ىس س  نيمنِم س أللومش سظبساِ سعن سماإ ممتسلم سِ سوج ة سوعّس س  نيمنِم  أللومش

 ألدامش.سوقّسستّسريساقنم سسِس ااميلسب س اشجملمتسمممسقّسينيةيس ىلسممسيسأ سحبجمب 
قمم سد اسّشيسب ضأس إلججم ء تس اسزمِساققن سمثلستمرس   مظجمسوذاكسابدق ّ سس

 ّدماس س اقساريس  اقربرمسو أللمسمبش شرسذويس إللق مصسلمإللق  شي .



 

o سب سعّسست  جمسمبماغسدس اِسلم سِستغوبس ا سقّستقاجمضسهلمس اشجملمتسبسالسيولة خماطر
س س ان ّيِ سسراقل ممهتم س  ومابمت سمن س اشجملِس انمةئِ سقمم  سوقّ س ا جمي . س  ّى عإ 

ساألوضماس سوحتإسل سرلقبمش تس اقحألم س خل  صسمن س م  ابإلججم ء تس  قامشذسعإس م
 أمش ت.  ق  شرمسورتبماست نسمتسماقربرس سأمسيقاإاسبق سسمس الحقسمظسمتسوظجمقس الدقث

o س   مظجمسساالئتمان خماطر سوتريتاعجمعذسعإ سّنم س اسس اِم س  مظجم س آللجم وتبستاقربس ا جه
  قاإ ِسب ّشرس ألظجم ذس أللجمىسعإ ستسّيّسمسقح مهتمسجتمهس اشجملِ.سوت  سسد اسّشيس
بققن ستمهس   مظجمسباّرسع  ملسمنسّ  مس إلدقفمةرسمنسلّممتس اشجملِس اسا ةيِس

 ِمسوس جمضسرججم ء تسحت سلسصمشمِ.اإأاإ ممتس الئقأمنس

o تاقربسمنس أللومشس هلممِس ا ستقاجمضسهلمس اشجملمتسسخماطر االستثمارات ونسب العوائد
وت  سس اشجملِساباقامملسمأستمهسس  سق جمرمغريسظلس اظجموذس إلقق مةيِس اّواسِسسلمصًِس 

سّ سرا سوجتنب م س الججم ء تساإق إسصسمن م سو  مذسلم ِ سوذاكسعنمّن أللومش ظجمياسسم
ِس ا مشمِمسوردنمةستمهس   مسسامويس خلربرسمنسةجملمتس الدقثأمش تس  اقربرس  ججم ء تس اجمقمب

 و  اقأّرسمنسقبلس ي متس  شجمعِسضأنسض  بّس نسِسوةجمعسِسعماسِ.

o تاقربسمنس   مظجمس ا سقّستقاجمضسهلمسةجملمتس اقوم س اسا ةيِسسالتأمني إعادة خماطر
سعإ س اقوم سبشّلسلبريم سعأ ممعسوذاكسإلعقأمةتم سقمم سسةجملمتس عمةر س  ّ وعإسه

س اقامقّسمأسمثلستمهس س ان ّس ااجميبس اسا ةيسب ضأس ةا ظمتسصمشمِساوبساِ منيدسِ
  ألظجم ذمسوتإقلسسةجملِسد اسّشيسبّم ِستمهس  اميريسو الةا ظمت.

o ومثلسساقوم س اسا ةيسحماسمًسبشّلسلبريمو ا سيقاجمضسهلمسقوماس سالسيئة السمعة خماطر
تمهس   مظجمسقّسيناّدسبشّلسدإّبسعإ سّة ءس اشجملمتس  ميلسوذاكسبسب سعلوذس

وقّسقمم سةجملِسد اسّشيسابااّيّسمنسسقوم س وسجتّيّسواثئ  مس  نق سِم ااأسءسعنس ا
سّممسسعأسئ مسو جملقأأمسوذاكسبقفاسلسعسأسقن  تس  إلججم ء تساإأحم ظِسعإ سمساق م
سو خلّممتس س  ش شرم سوت ّمي ستسمؤالهتم سعن سو إلجمبِ س ااأسء سمأ س الجقأمعب  اق  صل

سمنس  جم سِ. ّن   ابساسِمسوتس يِس  ومابمتسعإ سمسق ىسعم



 

o  سةجملمتس اقوم سعم سمًسوخماطر الدول املخاطر القطرية س ا ستقاجمضسهلم س   مظجم من
ساباقحإسلس س اشجملِ سوت  س . س اّّو ساقإك س اسسمدسِ سو اق ج مت س ألمنسِ بسب س ألوضما

   سقأجمسهلمهس ألوضماساققن ستم س ان اسمنس   مظجم.

o مذسباضسو ا سقّستقفمقمس ّسريسااللتزام أبنظمة وقوانني اجلهات الرقابية عدم خماطر 
  نققمتس وسري مذس اشجملِسبشّلسلمملسعنس ا سمسسأبعأمّس اقغوسِس اقومسنسِ.سوتم سمنس
س اسسمدمتس سمن سابااّيّ سد اسّشي سةجملِ سوت  س س مةحِ. سمماسِ س اقسب سخبسمئجم ةونه
و إلججم ء تس ا سمنسةونمس اقولّسابإلاقل سسجبأسأس  قوإبمتس انظممسِسو  فمظسعإ سعسقِس

 متس  نظأِ.جسّرسمأس ي 
س

 :السياسات وايجراءات وآلية الضوابط الداخلية املعتمدة يدارة املخاطر 
عإ سعمتاس  سنيوا س اقنفسمي س سد اسّشيسبشّلسعمسسوعإ سينِسرة شرس   مظجمسست أ

س اشجملِ س إدس ة شر سمن س افجمصسوت سسأ مس   مظجمسحتّيّسمسنيواسِسو  نبث ِ س ابّيإِمسوحتّيّ
س  جم جاِسوعأإسمتسو لقشم  ممس   مظجمسمنس اقحميجمسوآاسمتس إلججم ئسِس اض  بّسوتنفسمسو اقو يجم
س. ااألس ساباق ّسس  قاإ ِس اق مشيجمسوش أ

س

 ة شرس   مظجمسسلسّسمنس ااسقِسذ تس إلججم ئسِسو اض  بّس   مظجمسبقحّيّست  سس اشجملِ
سمنسيققّلسالسجلء ًسس   مظجمسرة شرةممل؛سجيالسمنسسخممظجمسدقلسعإ ستشقألسبسمانتسسسِس  نيد
س  مذس ا جم ش تس س اشجملِ.سدسمدِ

منسلسّسّعأمّسينِسس-اباشجملِسس اقنفسمي سو  ّش ءس إلة شرس إدس إلججم ءستم سيسمعّ
ست سسأ مسظجمياسعنسومنسمثسرة شهتمس يّيّرس سوق سمبّجممس   مظجمس لقشمذس س-رة شرس   مظجمس

س. مت ّمسمّىسومجم قبِسوماميق م
و إلة شرسس   مظجمسا  ئحسمّق بِسمنسقبلسينِسرة شرسرعّ ةسمتس  ن جستم س سواإأسمعّر

س اقنفسميِ.
  



 

 تنفيذها وخطوات املعتمدة املخاطر خطة إدارة : 
س اقاجميفسعأإسِسد اسّشيمسوتقضأنسرة ش تسيأسأسةممإِس   مظجمسرة شرسمسنيواسِستّ ا
س.و  سنيواسمتساألةو شس ا  ضحِ

س

 تشتمل خطة جلنة إدارة املخاطر املعتمدة على النقاط التالية ضمن إطار زمين معتمد:كما 
o سباأل سهلممسيأسأساإأ مظجمست سسمس ا سمس سو ااأإسمتس ألدمدسِ سولماكسرة ش تس اشجملِ

 .دمب مسّعّتس ا س   مظجمسدقستسحتّيث

o وحتّيثسقمعّرس ابسمانتس  قاإ ِس مس   مظجممسماميِسلوِستنفسم. 

o  جاِسدسمدمتسو ججم ء تس إلة ش تسحس س  مجِ.مجم 

o .ِرعّ ةس اق مشيجمس اسزمِسعنسّة ءسينِسرة شرس   مظجمساألظجم ذس  انس 

o .ًس  جم قبِس  سقأجمرساقّ بريسرة شرس   مظجمس   جمشرسدمب م
سس

  



 

سالدورية املراجعة
ةوشيِسلأمست سم ضحس س   مظجمسعربست مشيجمسسرة شرسي  سسس إدسرة شرسد اسّشيسبق سسمسّة ءسينِ

س اقميلا   يّّو

 
ستغسري تسّيسوج ةسعنّسّيث محتوسدررررررررن ايًسسمجم جاق مسوتقمسعمم مسللسسحتّيثس الدررررررررا تسقسِسيقم

س. س مس انظجمسرعمةرسّوسحتّيث مستسقّعبسلمشجسِسّوسة لإسِسوتو ش تسمفمجئِسنظممسِ

و م ستقمسمجم جاِس خلوِس اسن يِسإلة شرس   مظجمسعإ سمسق ىس إدس إلة شرسو اقولّسمنس اماسق مس
س.اباشّلس  وإ ب

 الزمين ايطار الوصف املشاركة جهة

 دن ي مجم جاِسعممِساق جميجمسدقلس   مظجمساإشجملِ النقد مؤسسة

 ايدارة جملس أعضاء إدارة املخاطر، جلنة
 التنفيذي والرئيس

مجم جاِس دا تسقسِسرة شرس   مظجمسوت ثساس ااأإسمتس
س اّبريرسو اجمئسسسِوذاكساقحّيّس اقغري تس  دن ي

ايدارة  جملس أعضاء إدارة املخاطر، جلنة
 التنفيذي والرئيس

 دن يسشبأ ت جميجمسدقلس   مظجمسمأس إلة شرس  انسِ.

س  مجِسعنّ مجم جاِسس   مظجمسو افجمصس ابّيإِ املعنية ايدارة التنفيذي، الرئيس



 

 سالبياانت املالّية للّشركة:
 :قائمة املركز املايل أهم بياانت  .أ

 

 أمنيات التّ موجودات عمليّ 
سس2016

سشايّسدا ةي
سس2015

 شايّسدا ةي
سس2014

 شايّسدا ةي
سس2013

 شايّسدا ةي
سس2012

سشايّسدا ةي 
      
س2,058,205 25,871,805 18,212,857 32,244,799 19,832,457  ّسّوشصّرساّىس ابن كس انلس

س8,944,414 24,141,277 26,775,240 45,161,402 26,337,043 سصم سّقسمّسأتم سوسّعمةرسأتم سمّينِسم
س826,050 10,143,495 16,268,280 73,683,382 39,702,572 س يِسسوم سمنس  ومابمتسحت س اقلساسّيس اقلسِسميتسح لس

ّلسمّ  عمتسميتس س5,122,485 8,099,158 9,672,590 11,743,030 18,199,932 مِسوم ج ة تسّلجمى 
س7,714,617 27,519,937 27,394,854 41,687,670 7,952,594 وم سمنس ألقسمّسغريس  ّقسبِسسساسّيس اقلسِسميتسح لس

س3,793,021 100,475,193 87,793,031 116,857,108 133,721,849 متس  سم  سمنسعأإسلسس  سقحالس
س- 331,940 153,879 78,017 - ظجم ذسذ تسعسقِّموإ بسمنس

س1,495,887 9,995,197 9,923,248 13,760,121 10,163,186 إِوم س  نيجلس اقلسستّماسفس لققمبسواثئا
ّلسممقإّمتسوميتس س8,596,898 10,317,060 10,569,535 12,977,867 10,289,432  تمسصم ا

س38,551,577 216,895,062 206,763,514 348,193,396 266,199,065 وم سمتس اقلس أ اسم ج ة تسعأإسلس
      املسامهنيموجودات 

س144,665 158,702,599 9,167 71,404,356 166,266,760 ن ّسوسممىفسحّأه
س10,000,000س   - وةياِسمجم حبِ

س -    
س391,221,106 250,702,184 334,078,128 209,524,557 177,549,030  دقثأمش تس

س3,739,659س   - ِسمنسشئسدس إدس إلة شرسقح لسمبماغسميتس
س -    
س- -    وم سمتس اقلسمنسعأإسلسسسقحالسميتس

س55,500,000 55,500,000 55,500,000 55,500,000 55,500,000 ِسوةياِسنظممسلس
سس   767,554س اّللس  سقحاسمنسوةياِسألجل

س460,605,430 464,904,783 389,587,295 336,428,913 400,083,344  أ اسم ج ة تس  سم  
س499,157,007 681,799,845 596,350,809 684,622,309 666,282,409  أ اس   ج ة ت

 
  



 

 
 

 
س2016

سشايّسدا ةي
س2015

 شايّسدا ةي
س2014

سشايّسدا ةي
س2013

سشايّسدا ةي
س2012

سشايّسدا ةي
مطلوابت عمليات 

 التأمني
 رعميلسمومابمتسحت س اقس يِ

114,404,135 
 3,265,881س36,158,138س45,150,522 154,820,052

 7,106,791س1,289,201س15,769,450 19,415,392 2,064,764 ذممسماسّيس اقوم س اّ ئنِ 
 1,913,204س7,890,690س9,888,807 16,116,326 20,306,175 ذممسوعأ التسة ئنِس 
 4,203,942س6,312,505س6,236,002 6,326,996 5,286,586 م مشيفسمسقح ِسوموإ ابتسّلجمىس 
 1,736,609س2,469,920س3,418,480 3,667,588 3,113,415 اإأ ظف تا يضمتسسنميِس خلّمِس 
 726,084س-س- - - مسقحاسي ِسذ تسعسقِسس 
س-س-س-  - مسقحاس ىلسعأإسمتس  سم  س 
 18,509,421س120,273,131س99,276,277 130,730,892 110,326,797 رعميلسّقسمّس اقوم سغريسمّقسبِس 
 902,145س5,313,977س2,791,092 3,450,765 1,844,518 عأ اِسرعمةرسأتم سغريسمّقسبِس 
 187,500س37,187,500س24,232,884 13,665,385 3,637,933  حقسمظسمتسعقلس األقسمّسوس حقسمظسمتسّلجمىس 
س    135,504سمسقحاس ىلسّظجم ذسذ تسعسقِ 
 38,551,577س216,895,062س206,763,514 348,193,396 261,119,827  أ اسموإ ابتسعأإسمتس اقوم س 

سسس
سعأإسمتس اقوم - مئض

س افمئضس  ا لم

س
س

5,079,238 

 
 
- 

   

 38,551,577 216,895,062 206,763,514 348,193,396 266,199,065 عمليات التأمني-جمموع املطلوابت والفائضس
موإ ابتسوسح  قس

      موإ ابتس  سم     سم  
 811,431س481,198س571,239 142,549 146,108 م مشيفسمسقح ِسوموإ ابتسّلجمىس 
 3,793,021س100,475,193 87,793,031 116,857,108 133,721,849 مسقحاسرىلسعأإسمتس اقوم س 
 23,100,911س22,057,064س21,692,818 16,013,800 19,999,072 زلمرسوضجميبِسةللس 
س-سس   مسقحاس ىلسج ِسذ تسعسقِس 
 27,705,363س123,013,455س110,057,088 133,013,457 153,867,029  أ اسموإ ابتس  سم   

س555,000,000س555,000,000س555,000,000 555,000,000 555,000,000 ّشسس  مّ ح  قس  سم  
    و25,626,476)س(21,937,958)س حقسمظبس ا سأِس اامةاِساإلدقثأمش تس  قمحِساإبسأسسسسسسسسس 
 

 لسمئجمسما لأِس
(286,845,727) 

(325,958,068) 
(275,469,793

س(
(213,108,672

س(
(122,099,933

سو
 432,900,067س341,891,328س279,530,207 203,415,456 246,216,315  أ اسح  قس  سم   
 460,605,430س464,904,783س389,587,295 336,428,913 400,083,344  أ اسموإ ابتسوح  قس  سم   
 أ اسموإ ابتسعأإسمتس اقوم سوس  وإ ابتسوس 

سح  قس  سم  سسسسس
666,282,409 

 499,157,007س681,799,845س596,350,809 684,622,309

 



 

 
 أمني:ات التّ أهم بياانت قائمة نتائج عمليّ  .ب

س

 

ة في   للسّنة المنتهيّ
ديسمبر  31

2016 
 لاير سعودي

ة  للسّنة المنتهيّ
 في 

ديسمبر  31
2015 

 لاير سعودي

ة  للسّنة المنتهيّ
 في 

ديسمبر  31
2014 

 لاير سعودي

ة  للسّنة المنتهيّ
 في 

ديسمبر  31
2013 

 لاير سعودي

ة في   للسّنة المنتهيّ
ديسمبر  31

2012 
 لاير سعودي

 262,446,640 بِقّقسمّس اقلوم س  ّقسرعميللس
303,406,246 

186,906,92
1 

204,607,10
9 

س26,362,062

 (29,082,227) ّقسمّسرعمةرس اقلوم س  سنّر
(89,925,406) 

(48,274,924
 و

(56,266,694
 و

سو10,380,310)

سو890,340) و3,329,299) و3,368,262) (3,584,807) (4,472,727) ئضس خلسمشرمّقسمّسأتم س 

 228,891,686 صم سّقسمّس اقلوم س  ّققبِ
209,896,033 

135,263,73
5 

145,011,11
س15,091,412 6

  جملِس سّقسمّس اقلوم سغريس
س  ّقسبِس
 عقلس ألقسمّمسصم سو حقسمظبلس

(4,350,977) (4,676,133) 20,871,771 
(81,102,717

 و
سو10,683,081

 224,540,709 صم سّقسمّس اقلوم س  ّقسبِ
205,219,900 

156,135,50
6 

س4,408,331 63,908,399

156,176,79) (151,662,749)   ومابمتس  ّ  عِسرعميللس
1) 

(213,480,14
 و8

(90,204,687
 و

سو(1,807,607

ح لِسماسّيس اقلوم سمنس
س   ومابمتس  ّ  عِ

م مشيفس  ومابمتس
 و الداة ة تمسصم 

48,780,182 38,092,076 
س
س
- 

س52,725,322
س
س
- 

س26,224,760
س
س
- 

898,083 
س
س
- 
س

س  ومابمتسحت س اقلس يِم  جملِس س
سسصم 
 س س الحقسمظسلمتس أللجمى اقلغريلس

7,469,032 
(53,785,498) 

 
 

10,087,017 
س
 

(60,574,812
 و
س
 

 و2,425,166)
 
س

      

171,870,21) (95,413,535) رصم س  ومابمتس  قّبلّ
3) 

(150,667,80
 و9

(124,554,73
 و9

سو3,334,690)



 

18,581,459) (26,945,738) (27,937,586)  اقلوم تّماسفس لققمبسواثئاس
 و

سو464,614) و9,135,698)

سةللسعأ التسرعمةرس اقلوم 
 

9,254,119 
س302,615 5,885,327 8,206,440 4,579,457

س-س-س- - -سم مشيفسشقمبسلِسورةجم ذ

 110,443,707 صم سنقمئجس اللققمب
 و4,907,322) 10,983,406

(63,896,711
 و

س911,643

 (59,651,330) م مشيفسعأ مسلِسورة شيِل
(65,299,957) 

(65,943,489
 و

(60,858,704
 و

سو51,440,742)

70,850,811) (54,316,551) 50,792,377 صم س ااقلسمنسعأإسلمتس اقلوم 
 و

(124,755,41
 و5

س50,529,100

ّسرىلس حمل لسوس ااقل)س افمئض/سصم 
 عأإسلمتس  سم  

(45,713,139) 54,316,551 70,850,811 124,755,41
5 

س50,529,100

  س  5,079,238سصم سنقسقِس اسلنِس/س افار
    - 5,079,238 رعميلس اّللس اشمملساإسنِ

 
 ركة:        حتليل إيرادات الشّ  -4

س اشلس سريجم ة هتقمم  سبقحإسل س اقلسجملِ س  نققمت سّبجمز سعإ  ست زيا م سلسّ سمن س ا سومسنسلسم ِ
وبق زيا مسّيضمًسعإ س انلومقس يغجم  سوبنمءسعإ سسمسلسّس اامسس  ن جمس جملِستس ي  دقومع س اشلس
س مسو اميسميّنس دققسؤهسمنسلسّس يّقن  تس ابسأ سّةانهاو اجملد سس ابسمنسلِس  ّشجِسّو

 

 صايف األقساط املكتتبة ألقساط املكتتبة اإمجايلّ  أمييناملنتج التّ 
 2015 2016 2015 2016 (رايل سعودي)

 84,314,819 172,870,040 136,211,535 175,201,545 أمني الطّب التّ 
 868,608 611,017 6,626,823 5,535,931 أتمني حريق وممتلكات 

 103,953,407 33,023,269 107,433,501 34,411,269 أتمني املركبات 
 3,371,897 3,240,486 5,383,387 4,234,122 ةث العامّ دأتمني احلوا

 1,416,379 1,174,227 8,966,918 5,291,670 أمني اهلندسيّ التّ 
 15,970,923 17,972,647 38,784,082 37,772,103 أتمينات أخرى

 209,896,033 228,891,686 303,406,246 262,446,640 اجملموع
س

س
س



 

س اقلميلس إليجم ة تسبنمًءسعإ س انلومقس يغجم  ا  ي ضللحس يّّو
 

 املنطقة 2016 2015
س  نو ِس ا دو س 149,308,257 618م557م207
   نو ِس اغجمبسلِس 100,279,264 674م458م54
   نو ِس اشلجمقسلِ 12,859,119 954م389م41

 ايمجايلّ  262,446,640 303،406،246
س

 

س
 

  

المنطقة الوسطى  ة  المنطقة الغربيّ ة المنطقة الّشرقيّ
2015سنة  207,557,618 54,458,674 41,389,954

2016سنة  149,308,257 100,279,264 12,859,119

2015

2015

2015

2016

2016

2016



 

ح اجلدوُل أدانه توزيع اييرادات بناًء على قنوات البيع:  يوضِّ
 قنوات البيع 2016 2015

س%س95 س%س56 050م892م288  البيع غري املباشر )وسطاء /وكالء( 147,281,022
س%س5  س%س44 196م514م14  البيع املباشر  115,165,618

 ايمجايل 262,446,640  303,406,246 
س
س
س

س
س  

(كالء/ وسطاء)البيع غير المباشر  البيع المباشر  إلجمالي
2015سنة  288,892,050.00 14,514,196.00 303,406,246

2016سنة  147,281,022 115,165,617 262,446,640

2015

2015

2015

2016

2016

2016



 

 نة املاضية. السّ  جة عن نتائشغيليّ تائج التّ ة يف النّ إيضاح الفروقات اجلوهريّ  -5
 بُ بَ السّ  نسبة التغرّي  قيمة التغرّي  2015 2016 عودي(سالبيان )رايل 

يعود سبببتح يق يب  تي     (%13.49) (40,959,606) 303،406،246 262,446,640 األقساط املكتتبة إمجايلّ 
صبببببببخ   اللدفت ف ت  ي   

م خ نة  الثنخ عشبببببب  شبببببب  ال  
م اللعببخ   تببخلري   اللممببخثنببة م
اللسبببببببببختبالل الل يبببخد     
م  صبببببببخ   لتسبببببببخ  اللي مي
خ      اللمكييتببببة وانفربببب
م خلتخم اللميكتد   صببببخ   الل

خ     اللمصببببخ ي  الو نفر
 اللعموميةالإلدال ية

 صايف األقساط املكتتبة

228,891,686 

209،896،033 18,995,653 9.05% 

حالنفرببببخ   (%2.89) (4,514,042) (156،176،791) (151,662,749) املطالبات املدفوعة إمجايلّ  يعود سبببببببتبببب
م اللمببد وعببة ال   م ببخلتببخ الل
م  متيعببببخ خ      الالنفربببب

مالأل  الد م كتخ م   سي مي
 (%44.48) (76,456,677) (171،870،213) (95,413,535) دةات املتكبّ بصايف املطال

أرابح استثمارات أموال 
 املسامهني

(1,786,208) 
3،652،686    

 اخلسارة قبل الزكاةالربح/صايف 
 

س   (51،508،135) 43,560,665
فائض )عجز( عملّيات الّتأمني 
خمصوماً منها عائد استثَمارات 
ََحَلة الواثئق )نتائج العملّيات 

 الّتشغيلّية(

50,792,377 

س   (54،316،551) 



 

ِسانس س اقلس اقلسسدمس ابسم لسحس اجملس ضللسييتس نِسِسعنس اسلسشغسإسلسقمئجس اقلس انلسسِس اإفجموقمتس ي تجميلسسريلسغميلسم مشن
ساو2015مباس)وسسم مشنِسابافارس  أمثإِسمنس اامسس اسلس2016  مضسِس)

س
 

 املعيار احملاسب:   -6

ِس مشيجمس  ماسلسمسو  مًس اسمشس اقلستجملِسقّسمتلسرعّ ةِساإشلس ا   ئمس  ماسلسسأبالسسوشةس ست جميجمس  جم جأس خلمشجبلس
ّلس   اقأّرسسِا ةيلسِس اسلسِسواسدسو  ًمس اميريس حملمدبِس  قامشذسعإس مس س  أإِّس ااجمبسلسواسلس ا

سِساإأحمدب س ا من نس .ا ةيلسمنسقبلس هلسئِس اسلس
 ال ُتوجد ّشركات اتبعة داخل أو خارج اململكة. -7

 الوجود ألسهم وأدوات دين صادرة لشركات اتبعة. -8
 األرابح: سياسة الّشركة يف توزيع  -9

س  مةلرس خلممسِسو ألشبا اسمنس انلظمسس ألدمسساإشلجملِسعإ سممسأييا ستنصل
  س.   جمشرس اّللسوضجميبِس اللمرسجتنل
 س ااممِساإقأاسِسوجي زسنظممبمس حقسمظبساقّ ينس ا م سِس ألشابحسمنوس%20)سجتنل س

 .  ّ  اس  مّسّشسسمنوس%100)س الحقسمظبس عميلسبإغسمىتس اققنس ستم سوقفس اامةيِ

إجمالي األقساط 
المكتتبة

صافي األقساط 
المكتتبة

إجمالي المطالبات 
المدفوعة

صافي المطالبات 
المتكبّدة

نسبة التغير -13.49% 9.05% -2.89% -44.48%

نسبة التغير



 

 ستّ ينست جمشسّاس ألشابحسصم س س ألد مسن س سحتّيّسعنّس اامةيِس ااممِساإقأاسِس
ساثبقِسّشابحست زيأسيّفلسّوس اشجملِسم إحِسحي اس اميسابا ّشسوذاكسّلجمىمس حقسمظسمت

س.  سم  سعإ س إلمّماسقّش
 بالغ وصول لعدم الّتصويت يف األحقّية ال وجود ألّي مصلحة يف فئة األسهم ذات -10

 بذلك. الّشركة إىل
وصف ألّي مصلحة أو أوراق مالّية تعاقديّة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس  -11

 ايدارة أو كبار الّتنفيذيني وأقرابئهم يف أسهم أو أدوات دين للّشركة:

جملِسأبنلهساسسرر ستنمكسّيلس س اشررل ستا ةس لققمبسوح  قستامقّيِلسمماسلِسّوش قسّوسم ررإحِستيت جمُّ
جملِسّوسرة شرس إدسألعضررررمء جملِمسراللسرالسسةينسّةو تس س س مسّوقجمابئ مس اقلنفسمي سلبمشسس اشررررل اإشررررل

جملِس جملِسولبمشس اقلنفسمي سّوقجمابئ مس امينسهلمسملإّسلِس سّد مس اشل ملإّسلِسّعضمءس إدسرة شرس اشل
ستنح جمس س آليا

 

اسم عضو مجلس 
 اإلدارة

عدد األسهم 
 مباشرةاململوكة 

 2016في بداية  

عدد األسهم 
غير اململوكة 
 بدايةمباشرة في 
2016 

 إجمالي عدد 
األسهم 
 اململوكة

في بداية  
2016 

ة في نسبة امللكي  
 2016بداية 

عدد األسهم 
اململوكة 
مباشرة في 

  2016 نهاية

عدد األسهم 
غير اململوكة 

 مباشرة في 
 2016نهاية 

 عدد إجمالي 
األسهم 
 اململوكة 

 2016 نهايةفي 

ة في نسبة امللكي  
 2016نهاية 

نسبة 
 
 
 رغي  الت

 خالد يوسف جناحي
)ممثل عن مجموعة 
  سوليدرتي القابضة(

2000 15262500 2000 0.003604 2000 15262500 2000 0.003604 0% 

 %0 0.003604 2000 2000 2000 0.003604 2000 2000 2000 عبداإلله القاسمي

عدنان أشرف 
 بسيسو

2000 2000 2000 0.003604 2000 2000 2000 0.003604 0 % 

 %0     0.003604 2000 2000 2000 جواد محمد حسين

 علي عادل الوزني 
( 

 
 مجموعةل عن ممث

 (القابضةسوليدرتي 
 %0 27.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15262500 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15262500 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 %0 0.003604 2000 2000 2000 0.003604 2000 2000 2000 صالح حسن حسين

 %0 0.00223 1232 1232 1232 0.00223 1232 1232 1232 محمد عبدالدائم

 E-053.6036 20 20 20 E-053.6036 0% 20 20 20 ماجد علي القنديل

 ماجد صالح النهدي
)ممثل عن مجموعة 

 صالح القابضة(
 %56 0.397697297 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 220722 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0.00901 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 500000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 ال وجود ألي قروض أو متويالت على الشركة. -12
 ال وجود ألي أدوات دين قابلة للّتحويل وحقوق اخليار. -13
 ال وجود ألي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين. -14
 قابلة لالسرتداد.ال وجود ألي اسرتداد أو شراء أو إلغاء ألّي أدوات دين  -15
 اجتماعات جملس ايدارة:  -16

سويغوبس  ّس افارسمنسبررّ يررِس ةيسررررررررررررررأربسس31سسوحىتس2016حسررثسّاستررم س اق جميجمسيقنررمّو
سسمس  ّسة ّتستمهس افارسع ّس جقأمع ساإأقإدس اسمبامسو ما2016

 .س31/01/2016ترس     اس21/04/1437مسوع ّس سي سس ألحّس26 الجقأماس -

 س.29/03/2016ترس     اس20/06/1437وع ّس سي سس اثساثءسمس27 الجقأماس -

 :وقّسلماسدقلسحض شسّعضمءس إدس إلة شرسعإ س انلح س آلي

 27االجتماع  25االجتماع  املنصب مرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاالسرترترت

 √ √سشئسدس جملإدسلماّسبنسظسّسبنسعبّ االيلسصمح س اسأ س  إّبس ألمريس

 √ √سانئ س اجملئسدسحمأّس اسبسابسربجم تسم

 √ √ عض س جملإدسحسنسّب ة وةحمأّس

 √ × عض س جملإدسدا ةسبنسحمأّس انأجم

 √ √ عض س جملإدسسعبّ االيلسيجميسبسججميد

 √ √ عض س جملإدسصمحلس ان ّيممجّس

 × √ عض س جملإدسجنمحبي دفسسلماّ

 × √ عض س جملإدسعّاناسبسسس سّةجمذ

 × √ عض س جملإدسّم سدقبّمينس



 

ّع  ستمينس الجقأمع ستشرررررررررّسلسينِسمنيققِساألةرررررررررجم ذسعإ سرة شرس اشرررررررررجملِسوةع رس يأاسِس
رة شرسجّيّمس ااممِساإشررررررررررجملِساسجقأماسلسّسمّرسالستليّسعنسثسثِسّةرررررررررر جمسالنق مبس إدس

سا جم شس إدستسئررررِس اسرررررررررررررر قس  ررررماسررررِس  نيش س س     اس26/09/1437وذارررركسو  ررررًم تررررررررررررررررررررررررررررر
سس.01/07/2016

سوع ّتستمهس اإقنِس جقأمع سّيضمًسلسّستإّمس افارمسوتبسعإ س انح س اقميلا

سع ّسي سس اثساثءس -  س.12/07/2016ترس     اس06/10/1437 الجقأماس ألّو

 س.26/07/2016ترس  م اس22/10/1437 اثساثءس الجقأماس اثم سع ّسي سس -

ساعإ س انلح س آليس اإقنِوقّسلماسحض شسّعضمءس

 الثانياالجتماع  األول االجتماع  املنصب مرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاالسرترترت

 √ √س اإقنِشئسدس عبّ حملسنس انم أعبّ اجممحنس

 × √سعض س اإقنِ حمأّس اان جميسعبّ اجممحن 

 √ √  اإقنِعض س حمأّس خل يوجمسلماّ

س
سمس2016ّشباِس جقأمعمتسلسّسعمسسسجّيّساإشرجملِمسوع ّ إدسرة شرسومنسمثسمتستشرّسلس

 :وتبسعإ س انلح س آلي

 س.س06/09/2016ترس     اس05/12/1438ي سس اثرررساثءساالجتماع األول:  -

 س.22/09/2016ترس     اس20/12/1437ي سس خلأسدساالجتماع الثاين:  -

 س.02/11/2016ترس     اس02/02/1438ي سس ألشبارررمءساالجتماع الثالث:  -

 س.03/12/2016ترس     اس04/03/1438ي سس اسب سع: رترترترتاالجتماع الراب -

س  



 

 :حض شسّعضمءس إدس إلة شرسعإ س انلح س آليدقلسوقّسلماس

 الرابعاالجتماع  الثالث االجتماع  الثانياالجتماع  األول االجتماع  املنصب مرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاالسرترترت

 √ √ √ √سشئسدس جملإد  خالد يوسف جناحي

 √ √ √ √سانئ س اجملئسد عبداإلله القاسمي

 √ √ √ √ عض س جملإد أشرف عدنان بسيسو

 √ √ √ √ عض س جملإد جواد محمد حسين

 √ √ √ √ عض س جملإد علي عادل الوزني 

 √ √ × √ عض س جملإد صالح حسن حسين

 √ √ √ √ عض س جملإد محمد عبدالدائم

 √ √ √ √ عض س جملإد ماجد علي القنديل

سوقق مس عض س جملإد ماجد صالح النهدي  √ √ √ ملسيٌا ل

س

 الوجود ألي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة. -17

كبار تنفيذييها مصلحة   عقود للّشركة يكون ألّي من أعضاء جملس ايدارة أو -18
 فيها:

جملِسّحّسّظجم  هسّيلسمنسّعضرررمءس إدس إلة شرسّوس جملِسأبنلهسالسي جّسّيلسع ّساإشرررل س اشرررل ت جمل
شئسسررررر مس اقلنفسميلسّوسمّيجمتمس  ميللسّوسّيلسمنسلبمشستنفسميس مسّوسأليسةررررر صسذيسعسقِسأبيس

سمن م.
جملس ايدارة أو أحد كبار ال وجود ألي ترتيب أو اتّفاق تنازل من أحد أعضاء  -19

 الّتنفيذيني عن أّي راتب أو تعويض.



 

عن أي حقوق  شركةترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مسامهي ال ال وجود ألي -20
س.رابحاأليف 

 

 (:اباجملايّس اسلا ةي)املدفوعات الّنظامّية املستحّقة:  -21

 

 م2015 م2016 اجلهرترترترترتة
 السييت جعّ السييت جعّ الّرسوم اجلمركّية

 2,078,986 4,448,324 اةرترترترترترترترترترتالزّك
 713,661 909,138 الّضريبة

 1,711,760 1,426,783 املؤّسسة العاّمة للّتأمينات االجتماعّية
 91,990 76,397 تكاليف الّتأشريات واجلوازات

 400,000 400,000 رسوم تداول
 1,419,693 1,312,233 رسوم مؤّسسة الّنقد

 1,362,115 1,752,316 جملس الّضمان الصّحي الّتعاوينرسوم 
 

 ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة. -22

 املعلومات الواجب ايفصاح عنها مبوجب الئحة حوكمة الّشركات:  -23

 أ. ما مّت تطبيقه من أحكام الئحة احلوكمة، وما مل يطّبق، وأسباب ذلك:
سعنس س اشلجملمتس ا مةشر سبسئحِسح لأِ ساإقلّم يتلسبشّلسعمسل شليس اسلا ةيِل ّع سديت الس تإقلسسةجملِ

ترس16/05/1438واتشيخسس2017-16-8 إدستسئِس اس قس  ماسِسمب ج س ا جم شسشقمس
واتشيخسس3سمسبنمءًسعإ سنظمسس اشجملمتس ا مةشساب جمد سس  إّبسشقمسس/13/02/2017     اس
ستر.سس28/01/1437

  



 

 ب. أمساء الّشركات املسامهة اليت يكون عضو جملس ايدارة عضواً يف جمالس إداراهتا:

 الّشركات املسامهة األخرى اليت  الّصفة االسرترترترترتم فئة العضرتويّة
 يشارك يف عضويّة جملس إدارهتا

يني
فيذ

ري تن
غ

 

سشئسدس جملإد  خالد يوسف جناحي

 إلدسمسِساسدثقأمشسم جمذس س لس خلمصسبس يسجم مس اشجملِس
 خلإسقبمسةجملِسنسسجمسم جمذس س لس إلدسمبسمب جممسبنكس
 إلمثمشسابابحجمينمسرثجم ءسلمبسقنمّمسة شس  مّس الدسمبساإ ّممتس
 إلة شيِمسةررررررررررررجملِسرمثمشس اقو يجممس أ عِسدرررررررررررر اسّشيس ا مبضررررررررررررِس

سابابحجمين.

سانئ س اجملئسد عبداإلله القاسمي
 إلشدرررماسِس ألمجميّسِمس أ عِسبنكس ابحجمينساإقنأسِمسمسرررقشرررف س

دررررر اسّشيس ا مبضرررررِسابابحجمينمسةرررررجملِسنسرررررسجسابابحجمينمسةرررررجملِس
سرة شرسمنققأس اّشرسابابحجمين.

سعض  أشرف عدنان بسيسو

 ا رنّوقس ااجميبساقوم سّلومشس  جمبمسدر اسّشيساإقّم لسّسس
ّيهسا لسرررب ششمسةرررجملِسدررر اسّس سنقشرررجمزس ابحجمينمس اشرررجملِس ألوىلس
اإقوم سابألشةامسةرررررررررررجملِس  ني زشرساسدرررررررررررقثأمشسابألشةامسةرررررررررررجملِس

س اقّم لس اامسس ا ررررأ ةساسدررررقثأمشسابألشةامسةررررجملِسدرررر اسّشيس
سابابحجمين.

درر اسّس سنقشررجمسابابحجمينمسةررجملِس ا ررأ ةسابألشةامسةررجملِسسةررجملِسعض  جواد محمد حسين
س  ني زشرسابألشةامس اشجملِس ألوىلساإقوم سابألشةا.

سالسييت جعّ عض  علي عادل الوزني 
 عض  صالح حسن حسين

 ابنكس اسررررررررررررا ةيس هل انّيمسةررررررررررررجملِسشعميِساإ ّممتس اوبسِمس
سةجملِس خلري.

ّلون
ستق

م
 

سالسييت جعّ عض  محمد عبدالدائم
سالسييت جعّ عض  ماجد علي القنديل
 السييت جعّ عض  ماجد صالح النهدي

 :ّلرسثس سدن  تسمالحظة ّلوشرس اثماثِسجملإدس إلة شرس  سسمنس عقبمش ًسسبّّتس ا
 .س03/09/2019ساتشيخسسسوحىت04/09/2016

س

  



 

 ج. تكوين جملس ايدارة وتصنيف أعماله.
 د. وصف للجان اجمللس.

   الّتنفيذيّة:الّلجنة 
ساتكوينها وأعضاؤها

ّلوشرس اثماثِسس جملإدسّعمةس ا س اإلقماسرحّىستبس اقلنفسميِلس اإلقنِ تشرررررررررّسإ مسباّسبّ يِس ا
ستنفسمسسس سرررررررررررررررمعّتهسعإ 2016درررررررررررررربقأربسس6اإأقإدسب جم شسصرررررررررررررررمةشسعنس جملإدسبقمشيخس

سمستماجم  سلِمسوتقّ لاسمنسمخسِسّعضمءو إلةس ا من نسلِسوم مملهسمسنيواسلمته
 )شئسسمًوسسسسي دفسجنمحبساّلم -

 )عض  ًوسسسسعّاناسبسسس سّةجمذ -

 )عض  ًوسسسسممجّسصمحلس ان ّي -

 )عض  ًوسسسسسعإررررربسعررررررررررمةّس ا ز  -

س)عض  ًوسسسسبّشسلرررررماّس اانلي -

سامهاّمها ومسؤولّياهتا
ةرس الجقأمعمتس ا تسّوسباضرررر مسب س إلة شرس إدسصررررسحسلمتسعسأسمممشدررررِ .1 ّل س ا س حمل

س.ابنقظمسستا ّ
س. اولمشئِسو  بمةش تسو  شمللس  سمئلسإلة شرسمّإلفسلأقإدسس ااأل .2
س. اإلقنِس  مهْتمسشمسسلِسرججم ء تسّيلسسحّ س اقلميلس جقأمعهس س إلة شرس إدسرىلست مشيجمسش أ .3
سوضررررررررا مس ا س  ّوةسضررررررررأنساإأشررررررررمشلِمس إلة شرسإد سا مةرسآاسلِس اقلنفسميِلس اإلقنِست  لجم .4

س. هلمملِس اقلنظسأسلِس  سمئلسبشواسو اقل  صلسو اجملقمبِس ا جم ش تسصنأسعأإسلِس س جملإدم
 

  



 

 م:2016اجتماعاهتا خالل عام 

س جقأمع سلسّسعمسسسع ّتس اإلقنِ  :سمسوتبسعإ س انلح س آلي2016 اقلنفسميِل

 االجتماع األول االسم
 م02/11/2016

 االجتماع الثاين
 م03/12/2016

 √ √ يوسف جناحي خالد
 √ √ بسيسو عدانن أشرف

 √ √ ماجد صاحل النهدي
 √ √ علي عادل الوزين
 √ √ بدر خالد العنزي

  :جلنة املراجعة الّداخلّية 
ساتكوينها وأعضاؤها

ّلوشرس اثلمنسِسينِس  جم جاِستبس رحّىس اإلقماس ا سّعمةس جملإدستشررررررررررررررّسإ مسباّسبّ يِس ا
سمس2013ي نس سس27هسي    هس1434ةرررررررررررابماسس17اإأقإدسب جم شسصرررررررررررمةشسي سس ألشبامءس

وتقّ لاسمنسثسثِسّعضرررمءسّحّتمسعضررر سمسرررق للس س إدس إلة شرست سدرررامةرسّ.ة/سدرررا ةسبنس
درررامةرسة./سحيجلس يربس)عضررر  ًومسودرررامةرسة./سسمحمألّس انلأجمس)شئسسرررمًومسو ثنماسمنسلمششس جملإد

سصمحلس اشلنسفبس)عض  ًو.
 

سامهامها ومسؤولّياهتا
جملِ؛سمنسّجلس اقلح لاسمنسمّىس معإسلق مس .1 ّل لإسلِس س اشرررررل  إلةرررررجم ذسعإ سرة شرس  جم جاِس ا

ّلةتمسهلمس إدس إلة شر.س س ستنفسمس ألعأمّسو   ألمتس ا سح
ّل لإسلِسووضررررررررررأست جميجمسمّق بسعنسمجمئسلمهتمسوت صررررررررررسمهتمس سةش دررررررررررِسنظمسسرججم ءس اجملقمبِس  .2 ا

 ةونه.س

ّل لإسلِسومقمباِستنفسمس إلججم ء تس اقل ررررررررررررررحسحسلِساإأإح ظمتس .3 ةش دررررررررررررررِست مشيجمس  جم جاِس ا
  ا  شةرس س م.س

 اقل صررررسِسجملإدس إلة شرسبقاس س حملمدررررب س ا من نس سو  ررررإ مسوحتّيّسّتام مسويجم ع سعنّس .4
  اقل صسِساباقلاس س اقلولّسمنس دق ساسلق م.س



 

مقمباِسّعأمّس حملمدررررررررب س ا من نس مسو عقأمةسّيلسعألسلمششسنومقسّعأمّس  جم جاِس ا س .5
 يّإلف اس مسّثنمءسقسمم مسأبعأمّس  جم جاِ.س

س  جم جاِسمأس حملمد س ا من  سوربّ ءسمإح ظمهتمسعإس م.ةش  .6  دِسلوِل

 ةش دِسمإح ظمتس حملمد س ا من  سعإ س ا   ئمس  ماسلِسومقمباِسممسمتلس سةونم.س .7

يلس .8 سقبلسعجمضرررررررررررر مسعإ س إدس إلة شرسوربّ ءس اجمّل ن يِل ةش دررررررررررررِس ا   ئمس  ماسلِس ألواسلِسو اسررررررررررررل
 و اقل صسِس سةونم.

يلسو اقل صسِسجملإدس إلة شرس سةونم.ةش دِس اسلسم .9  دمتس حملمدبسلِس  قلباِسوربّ ءس اجمّل

 :م2016اجتماعاهتا خالل عام 

 :سمسوتبسعإ س انلح س آلي2016سس جقأمعمتسلسّسعمسّشباِع ّْتسينِس  جم جاِس
س

 االســـــــــم
 39 رقم االجتماع

14/01/2016 
 40 رقم االجتماع

08/02/2016 
 41 رقم االجتماع

20/03/2016 
 42 رقم االجتماع

14/04/2016 
مر د الن   √ √ √ √ سعود محم 

 √ √ √ √ صالح حمد الشنيفي
 × √ √ √ يحيى علي الجبر 

 

 :جلنة الرتشيحات واملكافآت واحلوكمة 
ساتكوينها وأعضاؤها

ةرررررررررررررسحمتسينِ ستشرررررررررررررّسإ مسمنسقبلسمتس ا س اإلقماسرحّىستبسو  ّم آتسو   لأِس اال
ّلوشرس اثلماثِساإأقإدسب جم شسصررررررررررررررمةشسعنس جملإدسبقمشيخس درررررررررررررربقأربسس6 إدس إلة شرس سبّ يِس ا

و إلةرررررررجم  سلِمسوتقّ لاسمنسس ا من نسلِسوم مملهسمسرررررررنيواسلمتهستنفسمسعإ سسس سرررررررمعّرس جملإد2016
سّشباِسمنسّعضمءس إدس إلة شرمستما

( عبدالعزيز عبدالدائم محمد  .1
ً
 )رئيسا

( صـــــــــــــالح النهــــــــــــــــــــــــدي ماجد .2
ً
 )عضوا

( صـــــــالح حسين عـــــــــــــــــــلي حسين .3
ً
 )عضوا

( جــــــواد محمـــد شــــــــــــــــــــبر حسين .4
ً
 )عضوا

س



 

سامهاّمها ومسؤولّياهتا
و  اميريس  اقأّرسمأسسمدرررمتسِس جملإدسو  مًساإسرررلسسحسااضررر يلسةررر صرررسِسجملإدس إلة شرساباالس اقلس -1

 جمذسو ألممنِ.ِساباشلسرة نقهسجبجمميِسخمإلسس ْسة صسدب سمجم عمرسعّسستجمةسحسّيلس
س -2 ِس إدس إلة شرسضرررررررررر يلساِساسحقسمجمتس  وإ بِسمنس   مش تس  نمدرررررررررربِسان يلس  جم جاِس اسررررررررررل

ِس إدس إلة شرمسمبمس سذاكسحتّيّسستس  وإ بِسااضررررر يلسورعّ ةسوصرررررفساإ ّش تسو  نيتلس
  هس ااض سألعأمّس إدس إلة شر. اميسيإلسسّاسخي لس ا ق س

غسري تس ا س صررررررررسمتس سةررررررررواس اقلسوش أس اقلسوت سسمسّعضررررررررمءهسمجم جاِستسّلس إدس إلة شرس -3
 ميّنسرججم ؤتم.

فاسمأسم رررررإحِسرس س إدس إلة شرمسو قا حسماميق مسمبمسيقلسافسو ا  لسج  ن س اضرررررلسسّحتّي -4
 جملِ. اشلس

تامشضسس مسوعّسسوج ةسّيلسِس ألعضرررررررمءس  سرررررررق إلسمنس درررررررق ساسلسسّسبشرررررررّلسدرررررررن يلسوللس اقلس -5
 ِس إدسرة شرسةجملِسّلجمى.م محلسرذ سلماس ااض سيشغلسعض يلس

 .ِقمبسلسِسو اجملسظممسلسبمتس انلس الاقل سساب قوإلس -6
نفسمي مسحِساقا يضررمتسومّم آتسّعضررمءس إدس إلة شرسولبمشس اقلسضرروضررأسدررسمدررمتسو  -7

 دق ّ سسماميريستجمتبّسابألة ء.سمدمتس عنّسوضأستإكس اسلسس ويجم ع
 اقررولررّسمنسومجم جاررِس اإ  ئحس  نظأررِسألعأررمّس اإقررماساققأررمةرررررررررررررر سمأسالئحررِسح لأررِس -8

  اشجملمتسب جهسعمسسوالئحِسح لأِسةجملمتس اقوم سعإ سوجهس خل  ص.س
ستّ ا مسمنظلأِستظللسسلبسسابدقأجم شس اشلجملِسحب لأِس  قاإل ِس  أمشدمتس  سمعّرس ستو يجم -9

    نسلِ.س أللسقسلمتسوتّيجمتم
جملِستسّلسبسما -10 سخمقإفسمأستقامملس مس ا سو اولجمقسو درررررررررررا تسقسلمهتمسودرررررررررررسمدرررررررررررمهتمس اشرررررررررررل

    محل.سّصحمب
 .و حملمدبِس  سمءاِسمبمةئسوأتلسّس اشفم سِستاليلس -11

س

 
 



 

 م:2016اجتماعاهتا خالل عام 

وققم كسسسس جقأمعمًسو حّ ًمسولماسدررررررررقللس  ضرررررررر ش2016ع ّتس اإلقنِسلسّس اامسس
 عإ س انلح س آليا

 االسم
 األول االجتماع

 م02/11/2016
 √ حممد عبدالعزيز عبدالدائم

 √ صاحل حسن علي حسني

 √ أشرف عدانن بسيسو

  :جلنرترترتة االستثمار 
ساتكوينها وأعضاؤها

ّلوشرس اثماثِستشرررررررّسإ مسباّسس جملإدسّعمةس ا س اإلقماسرحّىستبس الدرررررررقثأمشسينِ بّ يِس ا
ستنفسمسعإ سسس سرررررررررررررررمعّته2016درررررررررررررربقأربسس6اإأقإدسب جم شسصرررررررررررررررمةشسعنس جملإدسبقمشيخس

س إدسّعضرررررررمءسمنسّشباِسمنسوتقّ لاسمنمسذاكس اقلمشيخسو إلةرررررررجم  سلِمس ا من نسلِسوم مملهسمسرررررررنيواسلمته

ستماس إلة شرم
 )شئسسمًوسسسصمحلس ان ّيسممجّس -

 )عض  ًوسسسجم تسمس ا ممسبسعبّ إلاهسرب -

 )عض  ًوسسسسّةجمذسعّاناسبسسس  -

 )عض  ًوسسحمأّسعبّ االيلسعبّ اّ ئمس -
س

 امهاّمها ومسؤولّياهتا
ّسوللسِسو اقلسجملِسب فِسعمملسِساإشلسشمظمتس الدقثأمشيلسسينِس الدقثأمشس إلةجم ذسعإ س انلستق ىللس

ظمسمسسابانلسّتمس اقلسوت سلسسمممهتو اقل مسمبمهتجملِسومقوإلس اشرررررلسسِسو  سئأِسالحقسمجمتمنس إلة شرس الحا  سلس
س آلتسِاضبّسوتجمةسّسةشجِس   مظجم.سويشألسذاكس إلججم ء تس  بمةجمرس سو  سمعّرسسممئّر اسلس



 

سحت - سسمدرررررررررمتس الدرررررررررقثأمشيلسّيّس اسرررررررررل  صرررررررررسمتسبشرررررررررونمسجملإدس إلة شرسجملِسوت ّميس اقلسِساإشرررررررررل
س.متالعقأمة

س.جملِِساإشلس الدقثأمشيلسسسمدمت إلةجم ذسعإ ستنفسمس اسلس -
سسولّسمنسّالسو اقلسسِسبشررررررّلسعمسلسشررررررمظمتس الدررررررقثأمشيلسمجم قبِس انلس - جملِستّ شس دررررررقثأمش تس اشررررررل

ة ءسمسقشمشس الدقثأمشسومّيجمسِساإشلسِسمنسلسّسمجم جاِس حملفظِس الدقثأمشيلسابحا  سلس جملِسّو
اسموإ ابًسبشّلسأمسيّ سّنسرججم ؤتمسلإلسغسري تس ا سمياّيستسّوس اقلس الدقثأمشسو قا حس اقلس

س.ةوشيلس
 .جملِسومسقشمشس دقثأمش هتم ِسابدقثأمش تس اشلسمجم جاِسقجم ش تس جمياس إلة شرس  قاإلس -
ّلسوللس اقلس - سّسمنس الاقل سس ا ّلسسحسلسقساسمبسرررررررررق ىس ا رررررررررل سسرةمتس حمل ِسسمدرررررررررِس الدرررررررررقثأمشيلس س اسرررررررررل

سعإ سم    ِس إدس إلة شرسلإلس  .أمسيّ اسذاكسضجموشايلًسو   ّ 
 

 م:2016عام اجتماعاهتا خالل 

سمسودرررررقلس  ضررررر شسعإ س انلح س2016 الدرررررقثأمشس جقأمعمًسو حّ ًسلسّسعمسسسع ّْتسينِ
 : آلي

 

 االســــــم
 جتماع األول اال 
 م03/12/2016

 √ صاحل النهدي ماجد
 √ عبدايله إبراهيم القامسي

 √ أشرف عدانن بسيسو

 √ عبدالدائم حممد عبدالعزيز

س

  



 

  إدارة املخاطرجلنرترترتة : 
ساتكوينها وأعضاؤها

ّلوشرسس جملإدسّعمةس ا س اإلقماسرحّىستبس   مظجمرة شرسسينِ تشررررررررررررررّسإ مسباّسبّ يِس ا
ستنفسمسعإ سسس سررررررمعّته2016درررررربقأربسس6 اثماثِساإأقإدسب جم شسصررررررمةشسعنس جملإدسبقمشيخس

ستماسّعضمءمسّشباِسوتقّ لاسمنسو إلةجم  سلِمس ا من نسلِسوم مملهسمسنيواسلمته
 )شئسسمًوسسسسج  ةسحمأّسةربسحس  -

 )عض  ًوسسسحمأّسعبّ االيلسعبّ اّ ئم -

 )عض  ًوسسسسممجّسصمحلس ان ّي -

 )عض  ًوسسسسسبّشسلماّس اانلي -
س

 امهاّمها ومسؤولّياهتا
ةررررررررممإِسإلة شرس   مظجمسمبمسسب ضررررررررأس دررررررررا تسقسِسودررررررررسمدررررررررمتسرة شرس   مظجمينِسس قص

يقنمد سمأسظبساِسوحقمسّنشوِس اشجملِمسو اقح اسمنستنفسمتمسومجم جاق مسوحتّيث مسبنمًءسعإ س
س  قغري تس اّ لإسِسو خلمشجسِساإشجملِمسومنسو جبمتسينِسرة شرس   مظجما

سمنس   مظجمرسّيّسحت -    مظجمس ا سقّستقاجمضسهلمس اشررررررررجملِسو حملم ظِسعإ سمسررررررررق ىسم بّ 
سشجملِ.اإ

س إلةجم ذسعإ سنظمسسرة شرس   مظجمساباشجملِسوت سسمس اماسقه. -
سمجم جاِسدسمدمتسرة شرس   مظجم. -
 رعمةرست سسمسقّشرس اشجملِسعإ سحتأللس   مظجمسوتاجمض مسهلمسبشّلسةوشي. -
س اقاجمضساإأ مظجمس -  خلو  تس   احِسإلة شرسوسش أست مشيجمسمف رررررررإِسرىلس إدس إلة شرسحّ 

 تمهس   مظجم.
س  سمئلس  قاإ ِسإبة شرس   مظجم.ت ّميس -   اق صسمتساإأقإدسحّ 

  



 

 م:2016اجتماعاهتا خالل عام 

 سدررررررررررقلس  ضرررررررررر شسو ةررررررررررقألسسمس2016لسّسعمسسس جقأمع سرة شرس   مظجمسع ّْتسينِ
سو استشّسإ مسوق سذاكمس  :عإ س انلح س آلي الجقأماس ألّو

 

 االســــــم
 جتماع األول اال 
 م21/09/2016

 √ أشرف عدانن بسيسو
 √ حممد عبدالعزيز عبدالدائم

 √ جواد حممد شرب

 √ بدر خالد العنزي

لأمسع ّتس اإقنِس جقأمع مس اثم سباّسرعمةرستشرررررّسإ ممسولماسدرررررقلس  ضررررر شسعإ س انح س
س اقميلا

 االســــــم
 الثانيجتماع اال 
 م01/11/2016

 √ أشرف عدانن بسيسو
 √ جواد حممد شرب

 √ علي عادل الوزين

 √ بدر خالد العنزي

س
س 
س

  :هيئة الّرقابة الّشرعّية 
ِسس اقلم ْس شليةجمل ّع ّنشوق مسسجمس جماس  و لسقوبساس اشلسبلسمنمسأتدسس مسّم يتسِساإقلسا ةيلس اسلسسديت الس

ِسابيأاسلستجمتبّسِسجمعسلسشلس اقمبِسجملساإتسئِسسعسلن س اشلجملِممبس اسلسسممسواقح ساستم س هلّذاممسهتوت
عسأسسجملِجمضسعإس مس اشلساجملِمستِسعنسعسأسرة ش تس اشلسوتّ اسمسق إلسمبمةجمرسسجملِِساإشلس ااأ مسلس
ِس إلدسمسلسّسمنسمّىسم    ق مسألحّمسس اشلسوللس؛ساإقلسمّعأمهل تقّ لاسمنسعض يق مسوس اسأحمءمسِسجميا
سا اقماسِسّمسمئ مسّصحمبس افضسإِسمن

 )رئيساً(   فوزان الفوزان العزيزعبد
 )عضوًا(   الّشبيلي هللايوسف عبد

 و)عضواً         حمّمد يعقرترترتويب نظرترترترترترترتام



 

 

 :الّشرعّيةقابة أهداف هيئة الرّ 
سجملِ.ِس سعسأسماممستس اشلسجمعسلسبسماس ألحّمسس اشلسس -1
 ِ.جمياِس إلدسمسلسجملِسأبحّمسس اشلساسمنس اقل سس اشلسح لس اقلسس -2
سس -3 سسجمعبلس إلدرررررر مسس سأمسخيّسستنأسِس ألة ءس اشررررررل ِس سقهس إلدررررررسمسلسجملِسو حملم ظِسعإ ست يلساإشررررررل

 سمدمتسو  اميريسو إلججم ء تسوحن تم. اسلس
سسِتاليلسمشررررررررمشل -4 س اميسحتّأهسامو سوم س اقلساجميفساباقلسجملِس س اقلس اشررررررررل س اضررررررررل ِسجمعسلس  بّس اشررررررررل

 و إلد مسس ستو يجمه.

 :الّشرعّيةقابة هيئة الرّ  مهامّ 
 اِوجمعسلسقمبِس اشلسجملِسوالئحِستسئِس اجملسِساإشلسجمعسلسسمدِس اشلس) اسلسمنسّتملسم مسلس هلسئِس ا سن لْ سعإس مس

جمعبلسس انلظجم .1 جملِسااأسئ مسماممستس س اشل ّلم مس اشل جملِسو  نققمتس ا ست  سممسورصّ شس اشل
 بشونم.سيإلس

    قإفِ.س اشلجملِسأبنشوِس  قاإل ِس اشلجمعسلِسو اضل  بّس  اميريسوضأ .2
جملِس اقل سسمجم قبِ .3 جمياِسأبحّمسس اشررررل سو اقلوللّسوماممسهتممسّنشرررروق مسعسأس س إلدررررسمسلِس اشررررل

  ا لحسح.س ا جهسعإ س هلسئِسقجم ش تستنفسمسمن
 مأس إلة ش تس  انسلِ.س إلدسمسلِمس اشلجمياِسّحّمسسض ءس س  نققمتستو يجمس س إلد مس .4
 وعأسئ م.س اشلجملِس  ظلفبس اشلجمعسلِس الدقفسمش تسعنس إلجمبِ .5
 اإشلجملِمسوقجم ءتهس س يأاسلِس ااأ مسلِ.س اشلجمعبلسس ألة ءسعنس اسلن يلسس ابسماسرصّ ش .6
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ودقلس  ض شسعإ س انح سسس2016ع ّْتستسئِس اجملقمبِس اشلجمعسلِس جقأمعمًسو حّ ًسلسّسعمسس
 : اقميل

 

 جتماع األول اال  االسرترترترترترتم
 م23/05/2016

 √ عبد العزيز فوزان الفوزان
 √ يوسف عبد هللا الّشبيلي

 × نظام حمّمد يعقويب 

 مزااي ومكافآت أعضاء جملس ايدارة وكبار التّنفيذيني: -هرت 
س اقلميلسي ضلح س ا سح لسس يّّو  اجملو ت سو اقلا يضمتسو ابّالتسو  ّم آتس اسلن يِل

سعإس مسّعضمءس جملإدسولبمشس اقلنفسمي ا

 أعضاء اجمللس البيرترتان
 أكرب مخس تنفيذيني مبا فيهم 

 نفيذي واملدير املايلالّرئيس التّ 
 1,789,200 ررررررررررررررررررررررررررررررررر  اجملو ت سو اقلا يضمت

 132,333 608,000  ابّالت
 ررررررررررررررررررررررررررررررررر -   ّم آتس
 1,921,533 608,000 ايمجرتالرتي

 
  



 

ركة من اهليئة أو من أّي جهة  و. أّي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطّي مفروض على الشرترترترترتّ
 إشرافّية أو تنظيمّية أو قضائّية:

جملِسلومبس ألم س اامسسجملإدس اضررررررأماس س1006/3531 ا ررررررحبسبجمقمستسررررررإلأ س اشررررررل
سس ا مضررررربسإبي مذس اشرررررجملِسمنس17/03/2016تررررررررررررررررررررس     اس08/06/1437واتشيخس

صسحسِسرصّ شسواثئاس اقوم س ا حبسعإ سنظمسسرصّ شس ا اثئاس  و لشساإضأماس ا حبس
واتشيخسس126/3531 اقامو ساإشررررررررجملِمسعإ سضرررررررر ءس خلومبس ا ررررررررمةشسعنس ألممنِسبجمقمس

  سحظمتس  ّونِسعإ س اشجملِمسوقّسقمم س اشجملِستررررررررررررررررس اميستضأنس08/06/1437
ترس20/07/1437ذ/صسواتشيخس/228/16اباجمةسعإ ستإّمس  سحظمتسخبوم مسشقمس

حسثسّلّتسعإ سماميق مساقإكس  سحظمتمسوبنمًءسعإسهسال سرعمةرس قحسنظمسسرصرررررررّ شس
إدس اضررررأماس ا اثئاس  و لشساإضررررأماس ا ررررحبس اقامو مسمب ج سلومبس ألممنِس ااممِسجمل

 س.05/05/2016ترس     اس28/07/1437واتشيخسس1404/3531 ا حبسبجمقمس

سنتائج املراجعة الّسنويّة لفاعلّية إجراءات الّرقابة الّداخلّية ابلّشركة: -ز
س إدسرة شرسةجملِس شليي جمل ّع سعإ سسديت الس ّل سّع ّل لإسِل س اجملقمبِس ا سنظمسل ساإقلّم يتلسّال  اسلا ةيِل

ّل لإسلِساباشلجملِسملستسفجم سافمعإسلِسرججم ء تس اجملقمبِس ا سنقمئجس  جم جاِس اسلن يِل سّديتدسدإسأِمسّوال

سعن م.س اقلن يهسجي سخممافمتسّوسج تجميِلسرةّمالتسوج ةسعن
 

 للّشركة على القوائم املالّية السنويّة.. الُتوَجد أية حتّفظات للُمحاِسب القانوين 24
 

س  



 

 .إقرارات:25
 س  اإ ممتس ساإقلّم يتلسّنلهسمتلس إل  ررمحسعنسلم ِل ا ةيِل ّعشيس اسررل س إدسرة شرسةررجملِسدرريت الس ي جمل

سماإ ممتسقّسينيثلجمسحم  مسعإ س انلقمئجس  ماسلِ.س  ب  شرسعمةاِسوملسيقمسحمذسّيِل

 شليس ا ّع س إدسرة شرسةرررررجملِسدررررريت الس ساإقلّم لسّنلهسالسي جّستنمكسّيلسشت انتسّوسي جمل ا ةيِل سرررررل
ساتشيخسرعّ ةس اقل جميجم.س  قجموضسّوسّعبمءسّوسح  قسعإ سممقإّمتس اشلجملِسحىتل

 سيملجمسبشررواسقّشرس ساإقلّم يتلسّنلهسالسي جّسةرركل ا ةيِل شليس اسررل ّع س إدسرة شرسةررجملِسدرريت الس ي جمل
    ّشسعإ سم  صإِسنشمظه.

 ساإقلّم يتلس ا ةيِل شليس اسررررررل ّع س إدسرة شرسةررررررجملِسدرررررريت الس ّلتستس  سررررررمابتسيتسدررررررقسلسسّالسي جمل ع
 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسحسح.ّلس ا لساباشلس

 ساإقلّم يتلس ا ةيِل شليس اسررررل ّع س إدسرة شرسةررررجملِسدرررريت الس ّلسنظمسس اجملسسّالسي جمل ّلسِسيتس لإسلسقمبِس ا عإ سسع
 ِ.بفاماسلسسمددسدإسأِسونفلسيتس

 وابهلل التوفيق ؛؛هذا 




